


25 NOVEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
AWAL LEDAKAN IMAN 

 
BACAAN HARI INI 
Markus 9:14-29 
 
RHEMA HARI INI 
Markus 9:24 Segera ayah anak itu berteriak: "Aku 
percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini!" 
 
BRUAAK! Tubuh Dira menabrak dinding pembatas 
lapangan seluncur es. Sakit? Tentu saja. Namun lebih 
daripada itu, rasa malu membakar wajahnya. Sejak 
mengikuti kursus seluncur indah satu tahun yang lalu, 
tak sekali pun Dira berhasil melakukan gerakan 
memutar di udara seperti teman-temannya. Yang ada, 
ia selalu terjatuh atau terbentur sesuatu. Saat pelatih 
Dira memapahnya ke luar lapangan, ia berkata sambil 
menahan air matanya, “Sepertinya aku memang tidak 
berbakat. Lebih baik aku berhenti saja bermain 
skating.” 
 
Dalam hidup ini, adakah hal yang terus Anda coba 
lakukan? Anda sudah melakukan segala sesuatu dan 
mengeluarkan usaha terbaik Anda, tetapi berbagai hal 
yang tak terduga membentur hidup Anda. Seperti yang 



Dira rasakan, setiap kali Anda terjatuh dalam 
kegagalan, semua rasa sakit dan malu yang Anda 
tanggung bukan hanya melukai hati Anda tetapi juga 
harapan Anda. Iman yang Anda pegang ketika Anda 
memulai semua yang Anda cita-citakan pun mulai 
luruh.  
 
Kalau itu yang sedang terjadi, mungkin Anda perlu 
belajar dari ayah yang anaknya dirasuki roh jahat 
dalam bacaan hari ini. Sebagai seorang ayah, harapan 
terbesarnya tentu melihat anaknya menjadi baik 
kembali. Ia juga pasti telah mencoba berbagai macam 
cara dan tak ada satu pun yang berhasil. Namun, di 
tengah-tengah harapan yang pupus, ia menangkap 
rhema dalam perkataan Yesus (ay.23), sehingga ia 
sanggup mengumpulkan sisa-sisa kekuatan hatinya 
untuk berseru, “Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak 
percaya ini!” Ya, saat kita kehilangan seluruh harap 
kita, singkirkan segala keraguan hati dan pandanglah 
Yesus. Dialah Pemimpin dan Penyempurna iman kita 
(Ibr. 12:2). Maka, hati kita akan menemukan kekuatan 
untuk kembali berharap dan percaya. Iman kita bukan 
hanya dibangkitkan, tetapi dilipatgandakan, sehingga 
ledakan iman yang menarik mujizat pun terjadi. (MV.L) 
 
RENUNGAN 
Jika kita ingin mengalami LEDAKAN IMAN, kita harus 
bisa MENAKLUKKAN MUSUH IMAN. 



APLIKASI 
1. Apakah yang menjadi musuh iman Anda saat ini?  
2. Mengapa Anda perlu menaklukkan musuh iman 

Anda? 
3. Apa yang akan Anda lakukan untuk dapat 

menaklukkan musuh iman Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau Allah 

yang selalu mengerti isi hati kami. Engkau tahu, ya 
Tuhan, betapa hancur hati kami dan lemahnya 

kekuatan kami. Namun kami percaya, tidak ada yang 
mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup membalikkan 

keadaan kami, sehingga hidup kami pun bisa menjadi 
kesaksian yang hidup bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 3-5 

Lukas 14:25-35 



26 NOVEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
JANGAN MENGERASKAN HATI 

 
BACAAN HARI INI 
Keluaran 17:1-7 
 
RHEMA HARI INI 
Keluaran 17:7 Dinamailah tempat itu Masa dan 
Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan 
oleh karena mereka telah mencobai TUHAN dengan 
mengatakan: "Adakah TUHAN di tengah-tengah kita 
atau tidak?" 
 
Siang itu Ps.Reno baru saja selesai menyampaikan 
kotbahnya.Seorang jemaat datang menghampirinya 
dan bertanya, "Kalau Tuhan itu benar-benar ada, 
dimana Dia saat ibuku sakit dan akhirnya meninggal?" 
Ps.Reno tidak berkata-kata, tetapi ia mengajak pemuda 
itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, 
Ps.Reno memasak tiga panci air sampai mendidih. Di 
panci pertama ia memasak wortel, di panci berikutnya 
ia memasak telur, dan di panci terakhir ia memasukkan 
kopi ke dalamnya. 
 
Setelah menunggu beberapa saat, Ps.Reno menyuruh 
pemuda itu mengamati, menyentuh, mencium dan 



menilai hasil dari ketiga panci itu. Kemudian ia berkata, 
"Segala masalah dalam hidup bagaikan air mendidih di 
dalam panci-panci tersebut. Bagaimana sikap kita 
menghadapinya menentukan dampaknya. Apakah kita 
akan seperti wortel yang semula keras, kini melunak? 
Apakah kita akan seperti telur yang justru mengeras? 
Ataukah kita seperti kopi yang kemudian menjadi 
harum? Wortel dan telur membiarkan air mendidih 
mempengaruhinya. Namun kopi justru membuat air 
menjadi harum karenanya." 
 
Ketika sedang menghadapi masalah, tidak sedikit orang 
yang menjadi lembek dengan mengeluh dan 
mengasihani diri sendiri. Ada pula sebagian orang yang 
justru mengeraskan hatinya dengan menjadi marah, 
berontak, dan meragukan Tuhan. Sekalipun sedang 
mengalami masalah, ingatlah bahwa berkat Tuhan 
tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Jangan 
sampai karya Tuhan yang sudah berkali-kali kita alami 
tertutup oleh masalah yang kini hadir. Jangan sampai 
kita menjadi seperti bangsa Israel pada zaman Musa, 
yang sekalipun sudah melihat bagaimana ajaibnya cara 
Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, tetapi masih 
juga tidak percaya kepada-Nya. Sebaliknya, jadilah 
seperti kopi.Ketika masalah datang, aroma iman kita 
semakin bertumbuh kuat sehingga kita pun dapat 
mengharumkan nama-Nya. 
 



RENUNGAN 
Jangan sampai kita sudah MENGALAMI BERKAT dan 
PERTOLONGAN TUHAN, tetapi kita malah 
MENGERASKAN HATI kita. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, mengapa masih banyak orang yang 

mengeraskan hatinya dan tidak melihat berkat 
Tuhan dalam hidupnya? 

2. Bagaimana dengan Anda, pertolongan Tuhan apa 
saja yang sudah Anda alami dalam kehidupan 
Anda? 

3. Apakah yang dapat Anda lakukan untuk senantiasa 
fokus melihat kepada kebaikan Tuhan? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, kami tidak mau menjadi seperti bangsa Israel 
pada zaman Musa. Kami tidak mau mengeraskan hati 
kami. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami 

saat ini, kami mau tetap percaya kepada-Mu dan 
berkata bahwa hanya Engkaulah yang terbaik dalam 
hidup kami.Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 6-8 
Lukas 15:1-10 



27 NOVEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
MUSUH IMAN YANG MEMBUAT KITA KEHILANGAN 

MUJIZAT TUHAN 

 
BACAAN HARI INI 
Markus 6:1-6a 
 
RHEMA HARI INI 
Markus 6:5-6a Ia tidak dapat mengadakan satu 
mujizatpun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa 
orang sakit dengan meletakkan tangan-Nya atas 
mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan 
mereka. 
 
Pagi itu riuh rendah terdengar di seantero desa. Saat 
Pak Didi keluar dari pekarangan rumahnya, ia melihat 
para tetangganya beramai-ramai berjalan menuju balai 
desa. Ternyata anak perempuan kepala desa yang 
kuliah di kota besar baru saja pulang. Calon suaminya 
yang insinyur pertanian juga berkunjung dan secara 
mendadak dimintai untuk memberikan penyuluhan 
kepada para petani di desa. Berita itu bagaikan angin 
segar bagi para petani yang cemas menghadapi musim 
yang seakan tak menentu sekarang ini. Namun, ketika 
beberapa tetangga menyapa dan mengajak Pak Didi 
pergi bersama, ia berkata, “Ah, tahu apa sih anak baru 



lulus. Saya ini sudah puluhan tahun bekerja di ladang 
dan sudah banyak sekali mengatasi bermacam 
kesulitan.”  
 
Memang, Pak Didi terkenal sebagai petani paling 
sukses di desanya. Hasil taninya selalu menjadi yang 
terbaik dan terbanyak. Namun, yang tak terduga 
terjadi di musim panen berikutnya. Semua petani yang 
mencoba bercocok tanam dengan cara-cara yang 
diajarkan sang insinyur mengalami pelipatgandaan 
dalam hasil panen mereka. Sementara itu, Pak Didi 
malah mengalami penurunan karena kekeringan yang 
meningkat di musim itu.  
 
Sama seperti Pak Didi, ketika Yesus menginjil di 
Nazaret, kota tempat-Nya dibesarkan, orang-orang 
meremehkan dan mengeraskan hati mereka terhadap-
Nya. Akhirnya, mereka pun kehilangan banyaknya 
mujizat yang ingin Tuhan berikan kepada mereka. 
Jangan sampai hal yang sama terjadi pada kita. Satu hal 
perlu kita sadari, saat ini kita berada di penghujung 
musim mujizat besar. Saatnya kita menuai apa yang 
telah kita tabur sepanjang tahun ini. Selama ini 
mungkin kita hanya bisa menyaksikan orang lain 
menuai mujizat mereka, tetapi sekaranglah giliran kita. 
Alih-alih berputus asa dan kehilangan harap, 
pandanglah Yesus dan taklukkan segala keraguan yang 



ada. Maka iman kita akan mengalami ledakan dan kita 
akan menuai mujizat besar yang kita butuhkan. (MV.L)   
 
RENUNGAN 
MENGERASKAN HATI adalah MUSUH IMAN yang 
membuat kita KEHILANGAN BERKAT dan KESAKSIAN 
yang besar. 
 
APLIKASI 
1. Dalam hal apakah Anda mengeraskan hati Anda? 
2. Mengapa keras hati dapat menjadi musuh iman? 
3. Bagaimana Anda bisa menyingkirkan keras hati 

dalam diri Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, berikanlah kami hati yang baru. 

Jauhkan kami dari hati yang keras. Kami mau 
membangkitkan iman kami yang saat ini mungkin 

sudah kandas. Kami percaya, Engkau sanggup 
melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu 
yang gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 9-11 
Lukas 15:11-32 



28 NOVEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MUSUH BESAR IMAN YANG KEDUA 

 

BACAAN HARI INI 
Matius 14:22-33 
 

RHEMA HARI INI 
Matius 14:30-31 Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, 
takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak: "Tuhan, 
tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangan-
Nya, memegang dia dan berkata: "Hai orang yang 
kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" 
 

Saat mendengar begitu banyak kesaksian jemaat yang 
menerima mujizat keuangan, hati Lukas bergetar.Ia 
juga sudah melakukan apa yang mereka lakukan, tetapi 
tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Hidupnya 
masih biasa-biasa saja, malah cenderung pas-pasan 
sekali. Keraguan mulai merayapi hati Lukas.Imannya 
pun goyah. Apa sebaiknya ia baru mulai persepuluhan 
dan janji iman setelah hidupnya mapannanti? Toh 
Tuhan sangat kaya, apa artinya persembahan darinya 
yang sangat tidak seberapa. Keraguan ini begitu 
mengganggu Lukas, sampai akhirnya ia berseru-seru 
pada Tuhan dalam doanya. 
 

Tuhan pun ingatkan Lukas akan tujuannya semula. 
Awalnya Lukas begitu bersemangat ingin 



mempersembahkan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. 
Lukas merasa sangat bersalah.Ia menyadari, mau ia 
memberi atau tidak, ia tetap saja berkekurangan.Kalau 
seperti itu, lebih baik ia memberi karena kasihnya 
kepada Tuhan. Bukan karena mengharap berkat besar 
sebagai balasan. Ia segera meminta ampun dan 
seketika mengalami ledakan iman dalam hatinya. 
Keraguannya hilang. Lukas yakin jalan Tuhan bukanlah 
jalan manusia, hukum Tuhan berbeda dengan hukum 
manusia, dan ia berbahagia bila dapat taat dalam 
segala keadaan. 
 

Setiap kitapasti pernah mengalami keraguan saat 
melihat kenyataan yang sedang terjadi. Lalu kita mulai 
mempertanyakan Tuhan. Sama seperti Petrus yang 
awalnya imannya begitu radikal dan mengebu-gebu, 
tetapi saat merasakan tiupan angin badai, ia mulai 
takut. Keraguan akhirnya membuat Petrus tenggelam 
di air yang dingin. Ya, jangan main-main dengan 
keraguan, sebab keraguan adalah musuh besar iman. 
Keraguan punya dampak instan untuk menghancurkan 
iman kita dalam sekejap mata. Keraguan dan 
kebimbangan adalah pencuri berkat dan mujizat besar 
dalam hidup kita. Fokus pada Tuhan, yakin dan jangan 
bimbang bahwa firman-Nya sudah pasti benar. Dengan 
demikian, keraguan tidak akan mendapat tempat 
dalam hati kita. Belajarlah dari Petrus yang saat 
kebimbangan datang, ia berteriak sekuat tenaga minta 



tolong pada Tuhan. Tuhan akan segera datang 
menolong untuk menaklukkan musuh iman kita. (PF) 
 

RENUNGAN 
Selain hati yang keras, KERAGUAN adalah MUSUH 
BESAR IMAN. 
 

APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah mengalami keraguan dalam 

mengikut Tuhan? Soal apakah itu? 
2. Apa yang membuat Anda mengalami 

kebimbangan? 
3. Apa yang harus Anda lakukan untuk menjaga iman 

Anda tetap menyala dan tidak goyah?  
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami sempat 

meragukan Engkau. Ampuni iman kami yang sempat 
tergoncang. Tuhan, kami mau percaya penuh pada-

Mu, firman-Mu ya dan amin. Lebih benar dari apapun 
di dunia ini. Kami mau belajar taat dan tidak 

meragukan Engkau apapun yang terjadi dalam hidup 
kami. Sebab kami tahu Engkau begitu mengasihi kami 

dan ingin memberi kemenangan pada kami. 
Terimakasih Tuhan.Di dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 12-13 

Lukas 16 



29 NOVEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MEMPERTAHANKAN POSISI IMAN 

 
BACAAN HARI INI 
Kolose 1:9-23 
 
RHEMA HARI INI 
Kolose 1:23 Sebab itu kamu harus bertekun dalam 
iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan 
mau digeser dari pengharapan Injil, yang telah kamu 
dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di 
bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi 
pelayannya. 
 
Dentaman baku tembak memenuhi langit Los Angeles 
siang itu. Satu grup tim SWAT tampak mengepung 
sebuah gedung bertingkat dua. Para anggota gembong 
narkoba di dalam gedung itu menembaki mereka 
secara beruntun. Seorang anggota tim SWAT yang 
kewalahan melapor, “Kapten, mereka lebih banyak 
daripada yang kita duga. Apa yang harus kita lakukan?” 
Tanpa keraguan, sang kapten menjawab, “Jangan 
mundur! Bertahanlah! Apa pun yang terjadi, kita harus 
menangkap mereka hari ini!” Pertempuran sengit pun 
berlanjut. Dengan susah payah, akhirnya tim SWAT 



berhasil menerobos masuk dan meringkus kepala 
gembong narkoba beserta kroni-kroninya.  
Sadar atau tidak, hidup kita juga adalah pertempuran. 
Dalam pertempuran, ada saat-saatnya kita kewalahan 
dan ingin menyerah saja. Namun, hari ini Kapten 
Kehidupan kita berkata kepada setiap kita: mundur 
bukanlah jawabannya (Ibr. 10:38-39). Mungkin kita 
tidak sanggup lagi, mungkin semua kekuatan kita 
sudah hilang, dan hati kita tak lagi mampu berharap. 
Namun, dengarkan suara Tuhan dan lihatlah kepada 
salib-Nya. Dia sudah menaklukkan segalanya di atas 
kayu salib. Kemenangan sudah Tuhan sediakan bagi 
kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah bertahan, 
nantikan Tuhan, dan Dia akan memberikan kekuatan 
baru kepada kita (Yes. 40:31). 
 
Ya, seberat apa pun tantangan dan rintangan yang 
menghadang, tetaplah berdiri di atas Kristus. Dialah 
batu karang kita yang teguh (1 Kor. 10:4). Saat kita 
lemah, Dialah kekuatan kita (2Kor. 12:9). Dialah Tuhan, 
yang memegang kita dengan tangan kanan-Nya yang 
membawa kemenangan. Percayalah, Tuhan terlalu 
mengasihi kita untuk membiarkan kita kehilangan hal-
hal penting dalam hidup kita. Benar, berhentilah 
melihat situasi sekeliling ataupun ke dalam diri kita 
sendiri.Pandanglah Kristus, maka iman kita akan terus 
dibangkitkan, sampai kita dapat menaklukkan segala 
musuh iman yang melemahkan hati kita. Saat itulah, 



ledakan iman yang mendatangkan berbagai mujizat 
terjadi dalam hidup kita. (MV.L)  
 
RENUNGAN 
Pertahankan POSISI IMAN kita, sebab KERAGUAN 
dapat MERUGIKAN hidup kita. 
 
APLIKASI 
1. Keraguan apa yang kini tengah menggeser bahkan 

menggoncang iman Anda? 
2. Mengapa Anda harus mempertahankan posisi iman 

Anda? 
3. Bagaimana Anda dapat mempertahankan posisi 

iman Anda? 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, Engkaulah batu karang kami yang 

teguh. Kepada-Mu kami berharap dan berserah penuh. 
Tuhan, kami ingin hidup oleh iman. Oleh karena-Mu, 

kami dapat berkata bahwa kami bukanlah orang-orang 
yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kami 

adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup.Di 
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Samuel 14-15 

Lukas 17:1-19 

 



30 NOVEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
MENGHANCURKAN MUSUH IMAN BERNAMA 

KERAGUAN 
 

BACAAN HARI INI 
2 Timotius 1:1-12 
 

RHEMA HARI INI 
2 Timotius 1:12b karena aku tahu kepada siapa aku 
percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa 
memeliharakan apa yang telah dipercayakan-Nya 
kepadaku hingga pada hari Tuhan. 
 

Menjelang ujian semester, Jenny baru sadar bahwa ia 
harus menyelesaikan beberapa tunggakan di kampus. 
Ayah Jenny hanyalah seorang buruh lepas, sehingga 
tidak bisa rutin mengirimi Jenny uang. Di awal masuk 
kuliah, ayahnya pernah berjanji meskipun tidak bisa 
rutin mengirimi Jenny uang, tetapi saat dibutuhkan, 
ayahnya pasti akan memberikannya. Selama kuliah ia 
tidak pernah ragu akan kebutuhannya karena ia 
mengenal ayahnya. Meskipun kadang keraguan 
muncul, ia segera menepisnya karena ia percaya 
Ayahnya pasti menepati janjinya. Benar saja, sehari 
sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, ayahnya 
sudah mengiriminya sejumlah uang untuk melunasi 
semua tunggakannya. 



Saat berada dalam penjara, akan menjadi hal yang 
wajar apabila Paulus mulai meragukan janji penyertaan 
Tuhan dalam hidupnya. Namun, keraguan tidak bisa 
menguasai Paulus. Sebaliknya, ia berhasil 
menaklukkannya. Dalam suratnya kepada Timotius 
sangat jelas tertulis mengapa ia tetap berpegang pada 
imannya. Sebab Paulus mengenal Tuhan yang ia 
percaya dan ia yakin bahwa Tuhan berkuasa 
memelihara imannya itu.Saat ini kita pun mengenal 
Paulus sebagai salah satu pahlawan iman yang 
membawa banyak bangsa kepada pertobatan. 
 
Setiap orang pasti pernah ragu dalam hidupnya. Ada 
yang ragu usahanya belum tentu bisa sukses. Ada yang 
ragu tidak bisa membayar uang kuliah. Ada yang ragu 
rumah tangganya tidak bisa dipulihkan dan memilih 
untuk bercerai, dan masih banyak keraguan-keraguan 
lainnya. Jenny mengenal siapa Ayahnya, sehingga ia 
tidak pernah ragu akan kebutuhannya. Paulus pun 
sangat mengenal Tuhannya, sehingga ia tidak pernah 
ragu akan imannya. Bagaimana dengan kita? Masih 
adakah keraguan yang menguasai hidup kita? Segera 
cek sudah sampai mana pengenalan kita akan Tuhan. 
Bila masih belum cukup mengenal siapa Tuhan itu, 
segeralah minta ampun dan berjuanglah untuk lebih 
lagi mengenal-Nya. Saat kita sudah kenal betul siapa 
Tuhan kita, saat itu juga musuh iman bernama 



keraguan akan hancur dan kitapun akan mengalami 
ledakan iman yang dahsyat. 
 
RENUNGAN 
Keraguan TIDAK MUNGKIN MUNCUL kalau kita KENAL 
BETUL siapa Tuhan kita. 
 
APLIKASI 
1. Apakah saat ini Anda sedang ragu terhadap sesuatu 

hal? Sebutkan keraguan Anda itu! 
2. Sejauh mana Anda mengenal Tuhan, apakah Anda 

percaya akan semua janji-janji-Nya? 
3. Apa komitmen Anda agar tidak dikuasai lagi oleh 

keraguan yang bisa membunuh iman Anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa yang baik, terima kasih untuk janji-janji-Mu 

dalam hidup kami. Ampuni kami yang sering ragu akan 
Engkau. Kami mohon, mampukan kami untuk 
mengenal-Mu lebih lagi, sehingga kami bisa 

menaklukkan keraguan yang sering menyerang kami 
dan kami bisa mengalami ledakan iman dalam hidup 

kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 16-18 
Lukas 17:20-37 



1 DESEMBER 2019 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
MENUNDUKKAN DAN MENGALAHKAN DIRI SENDIRI 

 
BACAAN HARI INI 
Matius 9:27-31 
 
RHEMA HARI INI 
Matius 9:29 Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil 
berkata: "Jadilah kepadamu menurut imanmu." 
 
Kathlen sangat ingin bisa berenang, tetapi sampai 
sekarang ia belum juga bisa berenang. Setiap kali 
kakak-kakaknya berenang, ia hanya bisa memandang 
dari pinggir kolam sambil bermain air. Walaupun 
keinginannya begitu besar, ia takut kalau-kalau ia 
tenggelam. Ia juga membayangkan bagaimana jadinya 
jika kakinya kram saat ia berada di tengah kolam. 
Begitu banyak pemikiran-pemikiran yang timbul saat ia 
ingin mencoba masuk ke dalam kolam. Bahkan ia tetap 
takut saat kakak-kakaknya mengatakan bahwa mereka 
akan menjagai dan tidak akan membiarkan dirinya 
tenggelam. Alhasil, Kathlen tetap tidak bisa berenang.  
 
Ada sebuah pepatah yang berbunyi: “Musuh terbesar 
yang harus kita hadapi bukanlah orang lain, iblis, 
ataupun keadaan, tetapi diri kita sendiri.” Itu benar. 



Memang iblis bisa menanamkan pikiran-pikiran yang 
salah. Iblis bisa menipu kita. Memang benar keadaan 
kelihatan sangat mustahil. Namun bukan itu semua 
yang bisa membuat kita tidak maju melangkah. 
Sesungguhnya keputusan kita untuk lebih 
mendengarkan apa kata iblis, apa kata keadaan, itulah 
yang sering kali membuat kita ragu dan tidak 
melangkah maju. Padahal, di depan mata kita, begitu 
banyak orang sudah mengalami betapa dahsyat arus 
yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita hari-
hari ini. 
 
Karena itu, mari belajar untuk bangkit dan 
mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan pikiran kita 
sendiri dan menundukkannya pada kebenaran Kristus, 
pada perkataan firman rhema dari Tuhan. Maka, kita 
pun akan mengalami hal-hal dahsyat yang sedang 
terjadi di tengah-tengah kita. Jangan puas hanya di 
pinggir kolam dan menyaksikan bagaimana orang lain 
berenang dalam kedahsyatan kuasa Tuhan. Mari maju 
melangkah, kalahkan keragu-raguan, kalahkan rasa 
tidak percaya, dan jangan keraskan hati kita. Mintalah 
kekuatan Tuhan untuk melipatgandakan iman kita, 
sehingga kita bisa mengalami ledakan iman dan 
melihat kuasa-Nya bekerja. Kita akan dibuat terheran-
heran atas apa yang Dia bisa kerjakan dalam hidup kita. 
Haleluya! (L.A.) 
 



RENUNGAN 
TAKLUKKAN MUSUH IMAN, maka kita bukan hanya 
akan mengalami LEDAKAN IMAN, tetapi TIDAK ADA 
BATASAN MUJIZAT yang bisa kita terima. 
 
APLIKASI 
1. Musuh terbesar apakah yang masih ada dalam diri 

Anda saat ini yang harus Anda kalahkan? 
2. Bagaimanakah cara Anda melawan itu semua dan 

sejauh ini sudahkah hal itu membuat Anda 
berkemenangan? 

3. Rekomitmen dan resolusi apa yang bisa Anda 
lakukan supaya Anda bisa benar-benar menang atas 
musuh-musuh bagi iman Anda itu? Tuliskan!  

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Bapa, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dan 
seringkali yang menghalangi kuasa-Mu dinyatakan 

justru diri kami sendiri. Berikan kami kekuatan untuk 
bisa mengenali hal-hal yang masih ada di dalam diri 
kami untuk kami kalahkan supaya mujizat yang kami 
alami adalah mujizat yang tanpa batas dan nama-Mu 
semakin dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Samuel 19-20 
Lukas 18:1-23 
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